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voor NEDER-OVER-HEEMBEEK en de MUTSAARDWIJK

Redactieadres:
Trefcentrum Mutsaard
De Wandstraat 14
1020 Brussel
Tel.: 268.20.82
Fax 262.36.76
E-mail:
heembeek-mutsaard@vgc.be
http://digitaalbrussel.vgc.be
Open elke werkdag van
9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

Buurthuis De Kleun
Fr. Vekemansstraat 116
1120 Brussel
Tel.: 268.32.48
Open maandag en woensdag
van 9 tot 12
en vrijdag van 13 tot 16 uur.

Verantwoordelijke uitgever:
E. De Filette,
Kasteel Beyaardstraat 94
1120 Brussel

SINTERKLAASSTOET

28 november
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VLAAMSE
GEMEENSCHAPS
COMMISSIE

Waar, zeg mij, o zwijgende veld,
waar ligt hij begraven ... ? Alhier ?
Waar is 't dat ik wenend mijn ogen verborg
en zeide: "Vaarwel o vaarwel"?
Guido Gezelle
Van twee kerkhoven naar één
begraafplaats
Oorspronkelijk vonden de Heembeekse
doden hun laatste rustplaats in de schaduw
van de kerktorens, of, voor de mensen van
aanzien, in de kerk zelf. In 1893 begon het
gemeentebestuur van Neder-Over-Heembeek
met de aankoop van gronden bestemd voor
een nieuwe gemeentelijke begraafplaats en in
1895 werd deze effectief in gebruik genomen.
De twee bestaande kerkhoven rond de oude
Sint-Pieterskerk van Neder-Heembeek en de
Sint-Nicelaaskerk van Over-Heembeek werden
buiten dienst gesteld en de concessies werden
overgebracht naar de nieuwe dodenakker, die
alsdan bijna 1 hectare groot was. Rond de
oude kerken liggen thans stellig nog heel wat
menselijke resten. Bij de ingebruikneming van
de nieuwe begraafplaats werden enkele van
de belangrijkste grafstenen, afkomstig van de
oude kerkhoven, in de noordoostelijke muur
gemetseld.
Na de aanhechting bij de Stad Brussel in
1921 werd de begraafplaats nog tweemaal
vergroot. Een eerste maal in 1935, het jaar
waarin ook de nieuwe kerk werd ingewijd. In
1966 volgde een tweede uitbreiding en de
installatie van bijkomende sanitaire voorzieningen.

Eeuwige concessie
De wet bepaalt dat iedereen minstens recht
heeft op een graf voor een termijn van 5 jaar,

dit in de gemeente waar men woonachtig was
of waar men overleed. De gemeente heeft de
verplichting om voldoende ruimte te voorzien
voor deze "gewone" graven, die gratis zijn.
Het graf mag "naakt" blijven, er bestaat
geenszins een verplichting om een grafsteen te
plaatsen of zelfs maar een houten kruis.
Daarnaast heeft men de mogelijkheid om te
kiezen voor een concessie van 15 (opnieuw
sinds 1988) of 50 jaar. De zgn. "eeuwige
eigendom" is sinds '71 vervangen door de
mogelijkheid om een concessie na 50 jaar te
hernieuwen. Zoniet kan het college een einde
maken aan de concessie. In de praktijk houdt
men hierbij rekening met het patrimonium.
Graven van uitzonderlijke esthetische of historische waarde worden ontzien . In 1974 werden de concessies van 15 jaar afgeschaft
wegens plaatsgebrek en doordat bijgevolg het
gevaar bestond dat men niet meer zou kunnen
voldoen aan de wettelijke verplichting om in
voldoende gewone graven van 5 jaar te voorzien. Gezien echter de grote vraag naar concessies van 15 jaar werd besloten een deel van
de Mutsaard, waarvan de inwoners tot dan op
het Heembeekse kerkhof werden begraven,
toe te wijzen aan de begraafplaats van laken.
De oude grens tussen laken en Neder-OverHeembeek bepaalt, behoudens een beperkte
afwijking, de scheidslijn (zie ook het artikel :
"De Mutsaard. Van grenzen gesproken." door
A. Vanhuyse in Uilenspiegel nr. 2, februari
1998, p. 3). De wijziging van de gebiedsomschrijvingen van deze twee begraafplaatsen
(vervolg blz. 3)
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ledere maandag om 19.30 uur in het JVRcollege: Mini- voetbal
ledere dinsdag om 20.30 uur in het C.C.
Strombeek-Bever : Dinsdagavondfilm
ledere woensdag om 15.00 uur in 't Mutske:
Gitaarles
ledere zondag vanaf 18.00 uur in 't Mutske :
Spelavond
Vrijdag 6 november tussen 16u00 en 17u00
Happy Hour : een drankje voor slechts 20 fr.

Zondag 22 november (13u00)

Jeugdhuis 't Mutske
Schapenweg 2 - 1020 Brussel
t el. 262.28.58
http://student.vub.ac.be/ -ojacquet/Mutske

Activiteitenkalender - november '98

Vrijdag 6 november (20u00)
Cultuurschok : "Geert Hoste 3000" (GC
Nekkersdal - Laken)
Het lijkt wel of Geert Hoste elk jaar meer
greep krijgt op de gebeurtenissen in België en
de rest van de wereld. Uitverkochte zalen,
razend enthousiast publiek en staande ovaties
vallen hem ten deel. Met zijn legendarische
theatervoorstellingen en tv-o ptredens heeft
deze Vlaamse cabereti er een unieke repu tatie
opgebouwd. En 10 Mutsketiers ku nnen een
t ry -out van zijn nieuwe produktie meemaken
voor slechts 150 fr. Zeer snel zijn is de boodschap.
Zaterdag 7 november (12u00- 15u00)
Free Your Mind : Workshop Grafitti op CJPPiamuurdag
Onder het moto "ben jij die schilderwerken in
de zaal ook al beu, maak er dan zelf een
nieuwe" kun je vandaag gratis en voor niks
een professionele grafitti -workshop meemaken. Het resul taat van vorig jaar overtreffen
zal bijzonder moeilijk zijn, maar w e kunn en
het steeds proberen. Afspraak om 11uOO in 't
Mutske.

Vrijdag 27 november (20u00)
Wegens allerlei omstandigheden kon Michel
Vandenbosch vorige keer niet komen. Maar
wij geven niet af en hebben GAlA nogmaals
uitgenodigd om hun acties in 't Mutske te
komen voorstellen. Iedereen, jong en oud, is
hier uiteraard op uitgenodigd. Aanvang
omstreeks 20u30.

Zaterdag 14 november

ROCK & RAVE

Zaterdag 28 november (20u00)
Dé Algemene Ledenvergadering van
't Mutske

Gemeenschapscentrum Nekkersdal
Bockstaellaan 107 - 1020 Brussel
RAVE ROOM met dj SangSang, B*tech,
MARCO BAILEY, TRISH & KASH
LIVE ON Stage met Stache, BUSCEMI en DAS
POP
COCTAILPARTY met OVERDRIVE

Horror-filmfestival
Origineler dan origineel. Een horror-filmfestival op vrijdag de 13de. Waarom ook niet.

De vzw Jeugd in Brussel en de Brusselse
jeugdverenigingen organiseren vandaag een
mega-groot-familiefeest. Zowel voor jong als
voor oud wordt de hele Mabru-hal (dr.
Levenslijnactie) gevuld met luchtkastelen,
rodeostieren, klimm uren, gekke fietsen, en
nog zoveel meer. Een ideale gelegenheid om
met de hele familie eens d icht bij huis een
gezellige namiddag door te brengen.
Uiteraard zijn alle jeugdbewegingen ook van
harte welkom . Er wordt voor hen zelfs een
speciale busdienst ingezet. Meer info bij de
vzw Jeugd in Brussel, Luk Van Noten :
02/420.01 .20
Info-avond GAlA

CHILL OUT met local resident dj's

Vrijdag de 13de (20u00)

Family Happening in de Mabru

Zaterdag 21 november (20u00)
Fuif Scouts Strambeek

Met op het programma : evaluatie vorig jaar,
vooruitzichten voor de toekomst met een
stand van zaken "25 jaar 't Mutske".
financieel verslag, verkiezing nieuwe Raad van
Beheer. én ... o penbare verkoop lidkaart nr. 1
per opbod I! I De aanwezigen worden ook dit
jaar in de watten gelegd : vanavond koop je je
nieuwe lidkaart 1999 voor slechts 100 fr. én
wordt daarenboven onze spaarpot geledigd
en tot de laatste frank opgedronken. We
rekenen dus op een massale opkomst.

Het pensioensparen ?

I Een geldige plaatsing ? I
Raadpleeg een vrije verzekeringsmakelaar dat u het meeste rendement
kan aanbieden

bJreru
maurice \Nilems

C D.V 19 360

B .V.B .A

Frans Vekemansstraat 22- 1120 Brussel- Tel. 268.04.93- fax. 268.75.75
Wij zijn open iedere dag van 9 tot 12 en van 15 tot 19 uur.
Zaterdag van 9.30 tot 12 uur. Wekelijkse rustdag: dinsdag.
Erkende vastgoedmakelaar nr 105.021.

Bij ons onderschrijft u geen polis zonder een becijferd plan
Uw pensioen, uw geluk nadien

(vervolg van blz. 1)

liet toe om vanaf 1 januari
De wind waait door de straten
1988 opnieuw concessies van
en blaast herfstbladeren in
15 jaar toe te kennen in Heemhet rond. Mensen lopen
beek. Tot 1990 is er sprake
haastig met paraplu's boven
geweest van een uitbreiding
het hoofd en vloeken als een
auto naast hun
van de begraafplaats in noordoor een plas
delijke richting, maar het prorijdt. Het is geen
ject werd opgegeven gezien de
weer om er een
w ijziging van gebiedsomsch rijhond door te
ving en de belangrijke toenajagen. Toch,
weerolgeen
me van crematies. Elke
weer, rond deze
begraafplaats moet tegentijd van het jaar
woordig een colombarium en
verschijnt er telkens weer
een strooiweide hebben.
kleur op het kerkhof. Grote
boeketten chrysanten sieren
Momenteel wordt ongeveer
de koude stenen, jagen het
40% van de overledenen van
grijs weg. Er heerst een aanBrussel Stad gecremeerd . Voor
gename stilte, die enkel verNeder-Over-Heembeek ligt dat
percentage iets lager. De eerste
"begraving" in het colombarium vond plaats in oktober '94. De voorlopig laat ste in
mei '98 door het volzet zijn van de 45 beschikbare vakken.
Uitbreidingsplannen zijn momenteel in de maak. In januari
van dit jaar werd een nieuwe asuitstrooiingsweide in
gebruik genomen, recht tegenover het colombarium.
Bijzetting in het colombarium kan, evenals bij een "echte"
begraving, voor een termijn van 5, 15 of 50 jaar.

"Hij ruste in vrede"
Een deskundig beheer van de begraafplaats houdt rekening met een efficiënt ruimtelijk organisatieplan, zonder
evenwel het respect voor onze overleden medeburgers uit
het oog te verliezen. Na de teraardebestelling moet de
natuurlijke ontbinding van het lijk zijn beloop kunnen krijgen. Een graf blijft zo lang mogelijk ongeschonden. Na het
aflopen van een concessie wordt en kel eventueel de grafsteen weggenomen, maar aan het stoffelij k overschot wordt
niet geraakt. Gewoonlijk wordt driemaal op dezelfde plaats
begraven, telkens op verschillende diepte, nl. achtereenvolgens op 2,50 m, 2 men 1,50 m. Wettelijk moet een kuil
minstens anderhalve meter diep zijn . Stuit men bij het graven ongewild toch op menselijke resten, dan blijven deze in
Grafkelder van de familie de Ro uit 1918

ieder geval op de begraafplaats
waar ze desgevallend opnieuw
begraven worden. De grafkelders en de concessies van 50
jaar bevinden zich traditioneel
hoofdzakelijk langs de hoofdlanen en -wegen. De concessies van 15 jaar bevinden zich
sinds 1988 in het voorste
gedeelte, in de perken 12 en
13. Kinderen worden gewoonlijk begraven in de perken 1 en
2, hoewel ze ook elders kun nen teraardebesteld worden.
Vaak worden ze begraven op
de hoeken, in een graf van
1,25 mop 80 cm. Het personeel ziet speciaal toe op de
netheid van deze graven en
hun onmiddellijke omgeving.
Door de toename van het aantal crematies de laatste jaren
blijven momenteel grote delen van de begraafplaats ongebruikt.

broken wordt door knarsend
grind en gefluister van
bezoekers. Ze blijven stilstaan bij wat eens was,
kinderen, ouders, geliefden,
ze prevelen een
gebedje. Namen
worden zachtjes
uitgesproken,
jaren uitgeteld.
Een lach, een
traan, een beetje
eenzaam, maar
nooit alleen.
Een waterzonnetje breekt
door de wolken. Bloemblaadjes dwarrelen neer, als om
weer kracht te geven aan een
mooie her(-)innering.
E.

Onze grafmakers
Het begraven van de doden is één der zeven werken van
barmhartigheid. Sinds de aanhechting bij de Stad Brussel
hebben een viertal grafmakers zich van deze eerzame taak
gekweten. Oudere Heembekenaars herinneren zich allicht
Jean-Baptist Hemmerechts alias Jang Schus (0 NOH 1885).
In 1946 werd hij opgevolgd door Pieter-Jan De Boeck
("Wannes de grafmaker"). Deze gekende Heembeekse
figuur heeft de grote omschakeling meegemaakt van dorp
naar stad. Hij zette zich met hart en ziel in voor " zijn " kerkhof. Met Allerheiligen moest de ganse familie vanaf vier uur
's ochtends paraat zijn om de begraafplaats helemaal op te
kuisen. Er mocht bij wijze van spreken geen blad blijven
liggen. Wannes bleef op post tot 1 maart 1975 en werd
t oen vervangen door Jan De Raedemaeker. Sedert 1982 is
Alfons Van Kerckhove (!) in dienst. Het grafdelven was
vroeger, en in vele gevallen nu nog, pure handenarbeid. Op
"drukke" momenten kan men thans een kleine graafmachine inschakelen. Naast het eigenlijke grafdelven staat
het personeel - thans twee
personen - in voor het onderhoud van de begraafplaats,
samen met de groendienst van
de Stad. Tijdens de eigenlijke
begrafenis is het de taak van
de grafmaker om het nodige
administratieve werk te verrichten en de familie van de
overledene bij te staan, bv.
door de bloemen aan te reiken.
Voorts moet de grafmaker een
loden identificatieplaatje
bevestigen op de kist waarop
het jaar van overlijden en een
volgnummer vermeld zijn. Dat
plaatje dient
bij een eventuele ontgraving als bewijs
dat het wel
degelijk om de
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Eist (1831-1903) en zijn echtgenote Maria Pelagia De Cottignies (1836-1912) vindt men
terug aan de middenlaan.

Algemeen zicht op de middenlaan van de begraafplaats.

~juiste persoon gaat. Een ontgraving kan plaats vinden op
vraag van de familie wanneer deze bijvoorbeeld een concessie wil aankopen of wijzigen en de overledene daarom
naar een ander perk moet worden overgebracht. Een ontgraving is thans strikt gereglementeerd. Vroeger veel minder. Wegens de lijkgeur draagt het personeel een doekje
voor de mond . Achteraf heeft men recht op een borrel.
Vroeger gebeurde het wel eens dat men met een stootkar
moest uitrijden om een lichaam op te halen dat was komen
bovendrijven in de Zenne of de vaart. Het lijk werd daarna
in het dodenhuis gelegd tot het geïdentificeerd was door de
politiediensten. Meer recent nam het Rode Kruis van Brussel
het vervoer van de lijken op zich .

In te domine speravi
Hoewel het Heembeekse kerkhof geen Belgisch "Père
Lachaise" genoemd kan worden, zoals het kerkhof van
Laken, vindt men er toch enkele opmerkelijke graven en
monumenten.

4

Het monument van de oorlogsslachtoffers bevindt zich
aan het ronde plein in het midden, bij het kruis. Op de
steen staat een klauwende leeuw, de namen van tien slachtoffers en de Nederlandse tekst: "Zij streden voor recht en
vrijheid. Hun offer brengt ons zege en vrede. 1914-1918,
1940-1945". De grafkapel van de familie de Ro in eclectische stijl staat aan het einde van de middenlaan en dateert
van 1918. De notarisfamilie de Ro bewoonde het kasteel
Meudon. Georges de Ro was burgemeester van 1905 tot
1908. Zijn broer Albert de Ro bepleitte als senator de aanhechting van Neder-Over-Heembeek bij Brussel. Boven de
ingangsdeur van het monument bevindt zich een marmeren
bas-reliëf met de drie theologische deugden - het geloof, de
hoop en de liefde. Bovenaan staat de inscriptie "in te domine speravi". Het eenvoudige graf monument van Charles
Peeters, burgemeester van Neder-Over-Heembeek van
1873 tot 1882, het jaar van zijn overlijden, en van zijn
echtgenote M.E. Van Doorslaer (18261901) is gelegen langs de 2de laan op nr.
47-48.
Het graf van een andere burgemeester van
Neder-Over-Heembeek, Philippe Van der

Het grafmonument met familiekelder van de familie de Selliers
de Moranville bevindt zich
eveneens aan en onder de
middenlaan. De familie bezat
oorspronkelijk een concessie aan
de kerk van Neder-Heembeek.
Ridder Antonin de Selliers de
Moranville liet na de dood van
zijn echtgenote in 1898 een
grafkelder bouwen met 30 vakken, waar hij de stoffelijke overschotten van zijn overleden
familieleden liet samenbrengen.
Verder zijn vermeldenswaard het
graf van de familie DubostLeclercq bij het oorlogsmonument en de ingemetselde grafstenen van o.a. de adellijke
familie Diert de Kerckwerve, de landschapsschilder Hendrik
Van Assche (+1841) en de pastoors Caers en Bongaerts.

Slachtoffers van de twee Wereldoorlogen
De Vroede Omer - Dufour Pieter Felix Van Calster Edouard - Canipel Jeannes Vlegels Pierre Arthur - Adriaenssens Jean-Baptist Verbesselt François - Faes Gommaire Laurent Albert - Rossignon Emile.
F. Coomans

Met dank aan de familie De Boeck,
de heer M. Van Beneden,
bediende bii de begrafenisdienst van de Stad Brussel
en mevrouw M. Van Baerlem, schepen van de stad Brussel.
Enkele biikomende gegevens vonden wii in het boek:
"Les champs de repos de la région bruxelloise"
door Cecilia Vandervelde.

Demonstratie bloemschikken : kandelaars en
w indlichten

Consultatiebureau voor het Jonge Kind
Kind en Gezin - Kind en Prevent ie
Leo Xlii -straat 11 - Fr. Vekemansstraat 145
1120 Brussel
Onze zittingen voor het vierde kwartaal van
1998 gaan door o p :
donderdag 5, 12 en 19 november; 3, 10, 17
en 24 december telkens om 9.30 uur;
maandag 2 3 november om 17.30 uur.
Voor afspraken en info bellen naar 511.25.97,
elke werkdag van 9 tot 12 uur.

Bij het naderen van de feesten gaan we denken aan gezelligheid en sfeer. Kaarsen zijn
daartoe een uitstekend middel. Er hoort een
aangepaste kandelaar bij. Fris g roen, enkele
bloemen of pareltj es maken het nog mooier.
Bij bepaalde gelegenheden vraagt de kandelaar een bepaalde kleurkeuze. Tijdens deze
demonstratie worden enkele creaties voorgedaan. Er worden ook enkele zelfmaakideeën
gesuggereerd voor een exclusieve kaarsen houder.
De demonstratie heeft plaats op dinsdag 17
november om 14 uur in Trefcentrum
Mutsaard, De Wandstraat 14 1020 Brussel.
ledereen is welkom !
Info : Simonne De Coninck, Berkendallaan 72
1800 Vilvoorde tel. 267.44.06

Op 13, 14 en 15 november 1998 heeft de
volgende editie van het Brussels Zwemweek end plaats, een o rganisatie van de Sportdienst
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in
het kader van de Vlaamse Zwemweek.

François I. Kovacs stelt
tentoon van 13 november tot
14 januari.
De kunstenaar is van Hongaarse afkomst, en beeldhouwer van wereldformaat, doctor in de geneeskunde en
heeft sinds 1967 Europa doorkruist met zijn werken. Hij
organiseerde een 70-tal individuele tentoonstellingen. Men
kan de waarde van zijn creativiteit meten in
het M useum van Moderne Kunst te Brussel,
M iddelheim te A ntwerpen .
Deze veelzijdige kunstenaar zal het jaar 1998
sluiten met een tentoonstelling in de Oude
Kerk te Neder-Over-Heembeek met een
selectie van de beste beelden uit zijn collectie.
Hij zal zijn expositie opvatten als een "klein"
retrospectief.
Voor de gelegenheid wordt een monografie
uitgegeven.
Pol Lemaire in de tuin van O ud Sint Nico laas
tot 1 maart 1999
De Schilderkunst voegt materie toe aan het
doek, de beeldhouwkunst daarentegen hakt
materiaal weg op zoek naar het vlak, de
boeg, het reliëf, het perspectief, de vorm, de
ziel.
Pol Lemaire getuigt van innerlijke stilte en
sereniteit d ie zijn leven doordringt. Hij geniet
van het zeldzaam voorrecht om ver van de
vervuiling en het lawaai te werken. Hij drukt
in zijn werk de tegenstrijd igheid uit tussen
man en vrouw, binnen- en buitenwereld,
lawaai en stilte.

Zondag 15 november
Namiddagwandeling ± 13 km te Beersel
13.30 uur parking achter de kerk van NederOver-Heembeek
14.00 uur aan de Sint-Lambertuskerk van
Beersel
Info: 268.53.42

Nestlé-Nesquik is dit jaar sponsor. Zo kan
iedereen genieten van een lekkere tas chocolademelk (met koek) na de zwembeurt.

Op zaterdag 28 november gaat deze
folklo ristische stoet reeds voor de 24'.. maal
uit. Opnieuw zullen de Sint en Zwarte Piet
begeleid worden door muzikanten, Gilles en
verschillende praalwagens van zowel binnen
als buiten onze gemeente.
Zoals steeds zal, na de stoet, de Gouden
worp plaatsvinden vanaf de tribune in de
Vekemansstraat met als 1"• prijs een goudstuk, 2"' prijs een radio en als 3de prijs een
fototoestel.
De aankomst van de Sint en Zwarte Piet per
helicopter is voorzien om 14 uur aan de
Kraatveldstraat.
Nodig uw familie en kennissen uit om dit kinderfeest tot een succes te maken.

Info: CCB, St. -Nico/aasplein 5 1120 Brussel tel.
262.04.33

Openingsuren : dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag telkens van 15 tot
18 uur, gesloten o p feestdagen.

Voor het volledige programma kan u de fol der aanvragen op de Sportdienst Er wordt
voor elke deelnemer een welkomstgeschenk
voorzien.
Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie tel. 413.04.57

Enkele Lakenenaars maakten reeds enthousiast kenn is met deze nieuwe hobby, gespeeld
volgens de duplicate-speelwijze, elke deelnemer voor zijn eigen scrabblebord .
In een gezellige familiale sfeer komen we elke
maandagnamiddag samen in de Mutsaard of
beter in het Trefcent rum, De Wandstraat 14
1020 Brussel
Maar niet iedereen die belangstelling heeft in
deze weldoende hersengymnastiek en edele
denksport, kan zich die namiddag vrijmaken ...

Deze dualiteit zindert harmonieus na in de
stabiliteit van de materie.
Permanent te bezoeken. Bij valavon d zijn de
werken verlicht.

In vijf Brusselse zwembaden, Anderlecht,
Evere, St.-Joost-ten-Node, St.-Pieters-Woluwe, Elsene (VUB) wordt een gevarieerd
waterprogramma op touw gezet. Een greep
uit het programma: zweminitiaties voor kinderen, watergewenning voor kleu ters, waterpolo, hindernisparcours en waterspelen voor
jongeren, aquagym, "movie on the water"
duikinitiatie, piratenwaterspel ...

V laams Verbond Voor Gepensioneerden

Daarom o rganiseren we op zaterdag 21
november een open scrabblenamiddag in het
Trefcentrum ..

O p donderdag 19 november om 14.30 uur:
"Beelden uit de jaren 30-40" op g root videoscherm.

Open vanaf 14 tot ± 18
uur.

Nadien een gezellige babbel met mattetaarten.

ledereen met of zonder
scrabbledoos van harte
welkom 1

Info: 262.07.26

Info: tel 268.20.82
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Vraag dan snel de nieuwe
gratis cursusbrochure.
Vul de bon in en stuur hem naar onderstaand adres.
En ontdek :.traks \\atu u terechtkan voor een cursus oosterse
dans of breakdance, computer of autotechniek. balafon of
shia~u. of een van de honderden andere boeiende ondef\verpen
die dit jaar op het programma ~taan.

naam:

adres:
telefoon :
Stad & C ultu ur, Kroonlaan 16, I 050 Brussel.
tel. : 02/649 20 92 - fax : 02/648 88 15
e-mail : StadcnCultuur@vgc.be

De Brusselse Gemeenschapscent ra

300 cursussen,

\ 'Gil

·westerse keuken tot oosterse dans

rt?J
BRUSSH
Deze Week in Brussel
Uw gegeven' \~Ord~l opgcn<mten in het bc~tand van de ÜCITl<.-.:ns.:hap,(.-.:ntrn en
U l..ttnt ze 3lujd rnkrJI..Cn ofaanpa<o....:n (Y.l't van 8112J'nl.

a;mv.:Jwuntc.:oq:anr\Jtie~.

"De rijkelijkst uitgeruste
Speciale Series staan voor u klaar''
Speciale Serie Mégane Bertlne ..Symbot...

vanaf 469,ooo BEF BTWi. (Nettoprijs)
A6S • Dubbete airbag • Elektrisch bedlende ruiten
vooraan • Centrale deurvergrendeling • Radio-

cassette•..
Speciale Serie Mégane Berline "Storia"

vanaf 554-000 BEF BTWi.
ABS • Dubbele airbag • Elektrisch bediende ruiten
vooraan • Centrale deurvergrendeling met afstands·
bediening • Mistkoplampen • Elektrisch bediende
en verwarmde buitenspiegels • lederen, in de
hoogte regelbaar stuur • Radio-CO •.•

Bij de aankoop van et>n Mégane "Storia" bied ik u
6o.ooo BEF méér voor uw huidige wagen dan de
officiiHe ovemameprijs*.
• Gebaseerd op de ollidl!lP. Federauto·t.lrleven (lnclusld BTW).
Aanbod ls geldig op de ~ne Serline modellen tot )1/to/98

met uittondel'!ng van Mégane •symbot"'.

H istori~ che

-41Renau/t.
Honderd joor krachtbron
von inspiratie

voormacHden

Garage VANDERIECK
Gemenebeemdenstraat 17, 1120 Brussel· Tel. 021216.15.03

@
RENAULT

In de Japanse Toren

"Eerste Brusselse Familie-Happening"

20 november om 14 uur
WANDELVOORDRACHT
Tussen traditie en vernieuwing
(Ria Cooreman)
Prijs : 200 fr reductietarief : 150 fr
In het Museumatelier in het Jubelparkmuseum
VERHALEN IN HET MUSEUM
8 november om 14.30 uur
OVER EEN AARTSHERTOG EN ZIJN
PAARD
Marian Van der Eist - Verhalen uit het
leven van A lbrecht en lsabella

6 december om 14.30 uur
NIKOLAAS VAN MYRA
Marian Van der Eist - Het levensverhaal
van Sinterklaas
Prijs: volwassenen 150 fr, kinderen 100 fr.
MUSEUMATELIER OP WOENSDAG
(kinderen van 5 tot 10 jaar)

2, 9, 16 december van 14 tot 16 uur
WITTER DAN WIT

Na het succes van onze "Levenslijn-gocart"
actie van maart jl., organiseert de vzw "Jeugd
in Brussel" (JIB), samen met de Brusselse
Jeugdhuizen, Jeugdverenigingen en de Brusselse Gemeenschapscentra, De Markten,
Nekkersdal, De Linde en Heembeek-Mutsaard haar "Eerste Brusselse Familie-H appening" .
Het wordt een echt feest voor jong en oud.
De Bloemenhall van de vroegmarkt wordt als
het ware omgetoverd tot een heus pretpark
met springkastelen, rodeostier,speciaal peuterhoekje, aerobic, klimtoren, speleobox,
enz ... Te veel om op te noemen en dit alles
onder muzikale begeleiding en het bezoek
van de Sint.
Dus iedereen is welkom op :
Zondag 22 november tussen 13 en 18 uur in
de Bloemenhall van de Vroegmarkt (Mabru)
Werkhuizenkaai 22-23 1000 Brussel.
Tevens is er een pendeldienst tussen het
Bockstaelplein en de vroegmarkt van 13 tot
18 uur. Inkom 50 fr.

Projectvoorstel van de werkgroep Leefmilieu

Op vrijdag 20
november '98 om
19 uur reuze
spaghettislag.

Zondag 22 november 14 uur - Sporen van
leven in een winterlandschap. Vertrek P.
Benoitplein (parking achter de kerk)
Er sport wat in Heembeek-Mutsaard
STEPAEROBICS
Elke maandagavond, van 18 tot 19 uur en
van 19 tot 20 uur
KLEUTERTURNEN

Info: Gemeenschapscentrum HeembeekMutsaard tel. 268.20.82 fax 262.36.76
Voor meer info kan ;e gerust bellen naar de vzw
"Jeugd in Brussel" Wil/emsplein 15 1020
Brussel tel. 420.01.20 fax 420.01.97
E-mail:
vzw;eugdinbrussel@planetinternet.be

Kaviaar of Spaghetti

lijke en Keizerlijk

-Sebas ·
Langs deze weg danken wij nogmaals al onze
medewerkers en bezoekers tij dens de feesten
van ons 500-jarig bestaan.

Donderdag 12 november om 20.00 uur in de
Kleun, Fr. Vekemansstraat 11 6 1120 Brussel

NATUURWANDELING

Alle sportactiviteiten vinden plaats in het JanVan-Ruusbroeccollege, Forumlaan 4, 1020
Brussel. Tijdens de schoolvakanties zijn er
geen sportsessies.

15, 22, 29 november van 10.30 tot 12.30 uur

Krijgt (thuis)composteren in Heembeek-Mutsaard een kans ?

4 november 20 uur - Straks vervangt
de euro de frank - Trefcentrum Mutsaard

Elke woensdagnamiddag van 15 tot 16 uur

MUSEUMATELIER OP ZONDAG
(kinderen van 6 tot 12 jaar)

Voor activiteiten tiidens de herfst- en kerstvakantie kan ;e inlichtingen vragen:
Jubelparkmuseum,
Japanse Toren I Chinees Pavilioen.
Educatieve en culturele dienst
tel 741.72.14

Trefcentrum Mutsaard, De Wandstraat 14
DE EURO

ZWEMINITIATIE

Prijs: 440 fr voor reeks van 3

Prijs : 200 fr per atelier

Elke laatste dinsdag van de maand van 14
tot16uur

Elke woensdagnamiddag van 14 tot 15uur

Wit als albast ? als kant ? als porselein ?
Speurend door het museum ontdek je hoe
oneindig veel kleuren w it er zijn.

Krijgers, kannibalen en koppensnellers
Een atelier voor wie wil weten hoe en
waarom je mensenvlees eet, wat je met
een trofeehoofdje doet en wat het woord
krijger precies betekent.

ENGELSE CONVERSATIE

Het spreekt vanzelf dat 1998 niet alléén het
jaar van het "groot feest" is geweest. Het is
vooral een stimulans om met vernieuwde en
jonge krachten verder te werken.

Door Giulio Scarpicci & Renzo Tarabusi - bewerking : Roger Emmerechts.
Met "Kaviaar en Spaghetti" kijken we luchtig
vanuit de volksklasse tegen het standenverschil in Italië aan. Fantasie- en vindingrijk als
de Italianen zijn, weten zij zich te redden uit
hun armoede. Alle middelen zijn geoorloofd
om het hoofd boven water en de buikjes
gevuld te houden.
Papagatto, de mensgeworden fantasie en
spitsvondigheid, laat zo zijn hele familie (en
dat wil wat zeggen) uit zijn hand eten. En hij
zal dat geweten hebben.

En daarom richten wij, de komende winter,
onze volksdansgroep op. Alle geïnteresseerden, vanaf 12 jaar, jongens en meisjes, die
graag volksdansen aanleren mogen hun naam
en adres doorgeven op het secretariaat :

Leonida Papagatto is dan ook de figuur die
de touwtj es stevig in handen houdt : hij bepaalt of en wat er zal gegeten worden :
kaviaar of spaghetti ...

Willems, St.-Nikolaasstraat 49 - 1120 NederOver-Heembeek
tel. 262.16.00 of bij P. Stoop tel. 453.94.91

Vrijdag 20 en zondag 21 november 1998.
Deuren om 19.30 uur- doek om 20.00 uur.
Zaal Familia, Fr. Vekemansstr.aat 131 1120
Brussel.

Zij zullen deze winter, datum nog te bepalen,
allemaal uitgenodigd worden voor een informatieavond.

Koning A lbertlaan
181 1120 Brussel

Het spreekt vanzelf dat ook muzikanten, jong
en oud, alsmede geïnteresseerde volwassenen
eveneens van harte welkom zijn. Optredens
in binnen- en buitenland zijn gegarandeerd !

Info: tel. 262.03.20

Wie durft?!

Toegangsprijs: in voorverkoop 150 fr, aan de
kassa 180 fr, vermindering voor houders van
lidkaart - cjp-pas - plus 3pas en e.v.a. -kaart.
Info: Jet Jacobs,
Pagodenlaan 220
1020 Brussel
tel. 268.49.70

7

Advertentie

U behoort tot de Vlaamse SS-plussers
en u wenst aan te sluiten bij een
Seniorengroep ?
Dan stellen wij ons voor:

V.V.V.G. vzw
VLAAMS VERBOND VOOR
GEPENSIONEERDEN
een niet partijgebonden vlaamsbewuste
ouderenbond.
Senioren van elke ideologische of filosofische
overtuiging zijn bij ons welkom.
U vindt bij ons
aandacht, vriendschap en gezelligheid.
Elke maand een gesprek rond een interessant thema.
Bv. "Gebruik en misbruik van geneesmiddelen",
"Afvaart van de Zenne" enz.

Kom vrijblijvend elke derde donderdag van de
maand naar het vergaderlokaal,
Trefcentrum Mutsaard, De Wandstraat 14
1020 Brussel
of bel voor inlichtingen naar onze bestuursleden
van afdeling Brussel,
Florke Van Bellinghen en Lode Fardeau
tel. 262.07.26

uiI
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Uilenspiegel is het informatieblad van het
Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard

0

Werken verder mee:
P. Ceulemans. F. Coomans, E. Van Petegem, J.P. Van Steenberghe,
Fr. Fonteyn, l. Van Steenberghe (foto's). L. Wijnant, de leerlingen van
Heemschool 11 en de diverse verenigingen, scholen en instellingen van
Heembeek-Mutsaard.

L

0
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0
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Teksten voor de novemberuitgave van "Uilenspiegel" moeten
uiterlijk op maandag 9 december op het secretariaat van het
Gemeenschapscentrum zijn.
Het Gemeenschapscentrum respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend om
u "Uilenspiegel" toe te zenden en om u op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt in h et
gemeenschapsleven in Heembeek·Mutsaard en Brussel. U kunt uw gegevens in ons
bestand altijd inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter
bescherming van de privacy. Ons bestand zal in het openbaar register van
geautomatiseerde verwerkingen worden vermeld .

waren er reeds drie kinderen. Vader vond,
zoals zovelen toen werk in de omgeving.
Hij werkte toen, in het vooruitzicht van de
expo van 1935 o.a. aan de brug van Laken. Op aanraden van de dokter kwamen
ze naar de Mutsaard wonen, "de buitenlucht zou hen goed doen .. . " .
Sindsdien is de ganse familie daar opgegroeid, en altijd zeer actief geweest ... Ons
"mémé" was altijd overal bij, en in de mate
van het mogelijke nog steeds. Daarom ook
wou zij op deze verjaardag ook haar vrienden uitnodigen. Die zijn talrijk opgekomen
om, na een dankmis, samen een glaasje te
drinken, maar nog veel meer, om haar nog
vele vooral gelukkige jaren toe te wensen.
Het prettigste was natuurlijk de fami liebijeenkomst ... Slechts 2 waren afwezig. De
6 kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de 6 achter-achterkleinkinderen.

Familie De Wilde- Rogier feest
Angelina De Wilde- Rogier viert 85''• verjaardag met 86 nakomelingen, kinderen,
kleinkinderen, achter- en achter, achterkleinkinderen.

Niet iedereen kan zijn 85''• verjaardag vieren op zo'n manier ... Een ganse fam ilie
verzamelen die reeds enkele vertakkingen
heeft en ook reeds multiculturele elementen bevat. Voor een fam ilie die zich in en

rond het Brusselse heeft vertakt is dit niet
abnormaal.
Ons "mémé" voor de meesten van ons,
voor sommige vrienden "Angelina" woont
reeds sinds 1936 op de Mutsaard. Toen
nog een héél klein gehucht vlak buiten
Brussel. Toen moeder. met omzwervingen
langs Frankrijk, terug naar Nederland en zo
naar Brussel, op de Mutsaard aankwam

Het werd een prachtig feest ! De kleintjes
hadden tekeningen gemaakt, de volgende
reeks bracht dansjes, in kleurrijke pakjes
verkleed en begeleid met accordeonmuziek. Tussen het uitblazen van de 85 kaarsen, eten en drinken, zongen wij een kleurrijke "snijdersbank" ! Het klonk zo: "en is
dat hier nu ons mémé, en is dat hier een
vrolijk feest ... viva, viva ... Wij hopen nu,
dat ons "mémé" nog lang op de Mutsaard
mag blijven wonen, in goede gezondheid
en tussen de vele vrienden die zij na al die
jaren rondom zich heeft verzameld ...
Joske

